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Firmao I snin en

Virksomheden GF Region & Kommune
Faaborgvej 106
5250 Odense SV

CVR-m-.:
Stiftet:
Kommune:

Regnskabsår:

53563910
l. december 1963
Odense

l. januar -31. december

Forretningsfører

Bestyrelse

Revision

Bankforbindelse

Claus Lindberg

Gerd Pudelko
Kim Hjorth Olsen
Brian Nikolaj sen

Revisionsfirmaet Axel Gram I-S

Bredbjergvej 46, 5230 Odense M.

kontaktperson: Knerk Johansen

Nykredit Bank
Mageløs l, 5000 Odense C.
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Ledelses åte nin :

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden l. januar -
31. december 2019 for GF Region & Kommune.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden l. ja-
nuar -31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 4. marts 2020

Forretningsfører:

Claus Lindberg

Bestyrelse:

Brian Nikolajsen Kim Hjorth Olsen
Næstfonnand

Gerd Pudelko

Fonnand



side 3

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i GF Region & Kommune
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for GF Region og Kommune for perioden l. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden l. ja-
nuar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf-
hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA'S Eti-
ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-
ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlmfonnation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på gmndlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan fmdes. Fejlinforma-
tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med ri-
melighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbmgeme træffer på grundlag afårsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-
sionel skepsis under revisionen. Hemdover:

. Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udfonner og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse ri-
sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusi-
on. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinfonnation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse afmtem kontrol.
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. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusi-
on om effektiviteten af selskabets interne konta-ol.

. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tiUmyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at
fortsætte driften. Hvis vi koiikluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

. Tager vi stilling til den samlede præsentation, stmktur og indhold afårsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, hemnder eventuelle betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Odense M, den 4. marts 2020

REVISIONSFIRMAET AXEL GRAM I-S
CVR-nr.: 16645699

lorten D r Møller
Statsautoriseret revisor

mne23413
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Anvendt re nskabs raksis

Generelt:

Årsrapporten er aflagt efter årsregaskabslovens regnskabsklasse A, med udtagelse af ejendom, som vær-
diansættes til kostprisen i regnskabet. Hemdoverkan der være tilvalg af enkelte elementer fra klasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvi-
dere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fi-emtidige økonomiske fordele vil tilflyde klub-
ben og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
klubben og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og målmg tages hensyn til fomdsigelige tab og risici, der fi-emkommer, inden årsregn-
skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Indtægter der er afi-egninger fra GF Forsikring, indregnes i resultatopgørelsen efter de afregninger der
modtages herfra.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostaunger til salg, reklame, administration, lokaler.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-
penge til klubbens ansatte med fradrag aflønrefasioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordnin-
gen mv. Udbytte fi-a andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets akhielle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Aktier i GF Forsikring optages til anskaffelsesprisen

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til
handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på
grundlag af den senest noterede salgskurs.

Materielle anlægsaktiver
Materielle aiilægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fi-a-
drag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivnmgsgmndlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet bmgstid og re-
duceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivnmgsperioden og restværdien fastsættes på anskaffel-
sestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller resfrværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-
rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i bmg. For egenfi-emstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbmg samt indirekte pro-
duktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis bmgstiden
på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede bmgstider
og restværdier:

Ejendommen afskrives over 50 år med en skrapværdi på kr. 2.517. 069.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdi-
en reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betal-
te acontoskatter.

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontant-
værdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets
kursregulering på optagelsestidspunktet.
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Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 2019
note 2018

itkr.
Kontingentindtægter...................................................................................... 519.953 518
Adininistrationstilskud.................................................................................. 1. 143.088 966
Provisionsindtægter....................................................................................... 4.521.769 3.060
GF Hjælp, kontingenter................................................................................. 1.673.515 1.426
Ikke hævede indskud..................................................................................... 59.600 61

Indtægter i alt................................................................................................. 7. 917. 925 6. 031
GF Hjælp, omkostninger............................................................................... -1. 110. 581 -908

Indtægter netto........................................................................................ 6.807.344 5.123

Markedsføringsomkostninger........................................................................ -105. 857 -138
Lokaleomkostninger...................................................................................... -139.510 -134
Administrationsomkostninger....................................................................... -963.311 -826

l Personaleomkostninger.................................................................................. -4.440.861 -3.728
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver....................................... -50.341 O

Resultat før finansiering og ekstraordinære............................................. 1.107.464 297

Fmansieringsindtægter.................................................................................. 61.969 51
Fmansieringsomkostninger.......................................................................... -199.367 -77

Resultat før skat........................................................................................... 970.066 271

Skat................................................................................................................ O O

ÅRETS RESULTAT............................................................................... 970.066 271
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
note 2018

AKTFVER itkr.
Ejendom ............................................................................................................... 4. 144. 774 4. 195
Driftsmidler........................................................................................................... 28. 000 28

ANLÆGSAKTFVER ........................................................................................... 4. 172.774 4.223

2 Aktier i GF............................................................................................................ 623. 075 623
Obligationer.......................................................................................................... 3. 344. 909 2. 728

FINANSIELLE ANLÆGSAKTTVER ................................................................ 3. 967. 984 3. 351

ANLÆGSAKTFVER I ALT.............................................................................. 8.140.758 7.574

Tilgodehavende renter i GF fi-a skadesreserver................................................... 1.479 2

Indestående i bank................................................................................................ 892. 527 387

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT................................................................... 894.006 389

AKTIVER I ALT................................................................................................ 9.034.764 7.963
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
Note 2018

PASSFVER itkr.
Medlemsindskud................................................................................................... 536. 400 499

3 Overførtresultat.................................................................................................... 4. 684. 362 3. 714

EGENKAPITAL I ALT..................................................................................... 5.220.762 4.213

Prioritetsgæld........................................................................................................ 2. 355. 692 2. 316

LANGFMSTETGÆLD.................................................................................... 2.355. 692 2.316

Skyldigt indskud udmeldte medlemmer.............................................................. 204. 100 201
Fomdbetaltadinimstrationsgebyr og provision................................................... 393.295 397
Skyldige beregnede feriepenge............................................................................. 460. 718 372
Skyldige omkostninger/skader............................................................................. 400. 197 454
Huslejedepositum................................................................................................. O 10

KORTFRISTET GÆLD I ALT....................................................................... 1.458.311 1.434

GÆLD I ALT........................................................................................................ 3.814.002 3.750

PASSIVER I ALT............................................................................................... 9.034.764 7.963

4 Andet

5 Eventualforpligtelser og garantistillelse

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

l Personaleomkostnin er

Honorar til bestyrelsen udgør kr. 147.400 for 2019.

2 Værdipapirer
Aktier
Akder nom. 623. 075 i GF Medlemsselskabet A/S.

Der påhviler klubben en forpligtelse til at tilkøbe aktier i GF Medlemsselskabet A/S som følge af
antallet af medlemmer pr. 31/12-2019.

Forpligtelse udgør pr. 31. december 2019 kr. O

3 Overført resultat

Saldo pr. l. januar.
Årets resultat,

3. 714. 296
970. 066

4.684.362

4 Andet
Skadesreserver
Klubbens skadereserver udgør pr. 31. december 2019 kr. 6.325. 163

Udviklingsenheden
Klubbens andel afudviklingsenheden udgør kr. 979. 590. Der er i året ikke modtaget beløb.

5 Eventualfor li eiser

Intet

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet pant overfor kreditforening i klubbens bygning.
Pantsæfaungens samlede omfang er nominelt kr. 2.355.692
Det pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige værdi er kr. 4. 144. 774
Den offentlige ejendomsvurdering er kr. 1. 800.000



GF Region & Kommune

Faaborgvej 106, 5250 Odense SV.

Bilag til selvangivelse for skatteåret 2019

Samt

Specifikationer til regnskab



Skatte U ' indkomst

Tegnings- og portefialjeprovision ikke medlemmer ............................................................... 275.375

Andel af onikostninger i forhold til indtægter......................................................................... 263. 153

SkattepUgtig indkomst............................................................................................................ 12.226

Revisors erklæring om gennemgang

Til ledelsen i GF Region & Kommune
Vi har opstillet specifikationshæftet for GF Region & Kommune for mdkomståret 2019 på grundlag af
virksomhedens årsregnskab for 2019, bogføring og øvrige oplysnmger, som De har tilvejebragt.

Specifikationshæftet omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter samt specifika-
tioner og noter til årsregnskabet.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle op-
lysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere specifika-
tionshæftet efter gældende skattelovgivjaing og Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifika-
tiener. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske reg-
ler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fomø-
den omhu.

Specifikationshæftet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til op-
stillingen af specifikationshæftet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er
vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller faldstændigheden af de oplysninger, De har givet
os til bmg for at opstille specifikationshæftet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklu-
sion om, hvorvidt specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgiv-
ning og Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i specifikationshæftet er dette udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet
i gældende skattelovgivning samt Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Specifi-
kationshæftet er udarbejdet til det fonnål, der er beskrevet i specifikationshæfitet og kan være uegnet
til andre formål.

Odense, den 4. marts 2020

REVISIONSFIRMAET AXEL GRAM I-S
CVR-nr.: 16 64 56 99

Morten Damgaard Møller
Statsautoriseret revisor

mne23413



S ecifikationer

Markedsførin somkostnin er:
Markedsføring.
Repræsentation:
Gaver, blomster, vin mv

Lokaleomkostnin er

Husleje
El, vand og varme,
Ejendomsskat.
Forsikring,
Vedligeholdelse lokaler ind. alann
Rengøring

95. 153

10. 704

105.857

-55. 746
59. 945
12.289
15.005
28.710
79.307

2018
itkr.

124

14

138

-66
60
13
7

49
71

139.510 134

Administrationsomkostnin er:

Abonnementer og kontingent......................................................................................... 14. 708 17
Porto og gebyr................................................................................................................. 4.442 4
Kontorartikler.................................................................................................................. 9. 147 29
Bestyrelsesmøder mv..................................................................................................... 4.370 6
Generalforsamling.......................................................................................................... 41.635 36
Telefon............................................................................................................................ 16. 591 14
Bogholderiassistance...................................................................................................... 59. 125 83
Revision.......................................................................................................................... 40.000 38

Småanskaffelser og vedligeholdelse inventar................................................................ 37.040 29
Andre omkostninger, udgifter fi-a GF............................................................................. 86.709 77
Lønsumsafgift................................................................................................................. 649.544 493

963.311 826



Personaleomkostnin er

Udbetalt løn..................................................................................................................... 3. 618. 501
Beregnet feriepenge primo............................................................................................. -372. 474
Beregnet feriepenge ultimo............................................................................................ 460.719
Honorar til bestyrelse...................................................................................................... 147. 400
Pensioner......................................................................................................................... 535.204
Kørselsgodtgørelse......................................................................................................... 144.895
ATP og andre sociale udgifter........................................................................................ 94.841
Personaleomkostninger................................................................................................... 75. 795

2018
itkr.

2. 895
-351
372
142
434

90
86
60

4. 704. 881 3. 729

Finansierin sindtæ er

Indestående i GF Forsikring........................................................................................... 1.479 l
Obligationer.................................................................................................................... 41.552 40
Kursregulering obligationer............................................................................................ 18.938 10

61. 969 51

Finansierin somkostnin er
Bank

Offentlige myndigheder.
Prioriteter,

Låneomkosfaiinger ved låneomlægnmg
Kursregulering ved låneomlægning...

4.760
o

69. 387
31.085
94. 135

2

l

74
o

o

199.367 77


